BEDRIJFSWAGENLOODS

Opel Vivaro dubbele cabine-5pl-airco-cruise control-GPS-Garantie
Referentie

GD572

CC

1598

Koetswerktype

Bestelwagen

Staat

2de hands

1ste inschrijving 10/05/2016
Kilometerstand

88786 km

Brandstof

Diesel

Kleur

Grijs

Opties
Aanraakscherm

ABS

Airbag bestuurder

Airconditioning

Armsteun

Bluetooth

Boordcomputer

Centr. deurvergr. met afstandsbediening

Cruise Control

Electrische ruiten

Electrische spiegels

Electronic Stability Program

Garantie

Getinte ramen

Handsfree

LED dagrijverlichting

Lederen stuurwiel

MP3

Multifunctioneel stuur

Navigatiesysteem

Parkeerhulp achter

Roetpartikelfilter

Schuifdeur rechts

Startonderbreker

Stuurbekrachtiging

Trekhaak

USB

Info
Net toegekomen in 'De bedrijfswagenloods': verzorgde Opel Vivaro L1 met dubbele cabine !
Luxe dubbele cabine: 2 individuele comfortzetels vooraan met verstelbare leuning en armsteun. 3 individuele volwaardige zetels achteraan met
armsteun. Luidsprekers en aparte verlichting achteraan.
1.6 cdti- motor 115pk , rijdt bijzonder vlot. Geen distributieriem (ketting - aangedreven). Car-pass gecheckt, uitgebreid getest en heel goed
nagekeken: groot onderhoud nu uitgevoerd. Zo verzorgd als bij 'De bedrijfswagenloods' vindt u ze nergens !
Heel interessante uitrusting: airco, cruise control, radio met bluetooth handenvij bellen en muziek streamen. GPS groot scherm. Achteruitrijcamera.
Nette laadruimte met bescherming op vloer en zijwanden. Praktische ruitjes in achterdeuren, verdonkerd en beschermd tegen inbraak door
traliewerk. Trekhaak en parkeersensoren achteraan. Dakstangen. Klaar voor de job .... of de hobby.
Opgelet prijs 16500 euro = alles inbegrepen, geen bijkomende of terugtrekbare BTW. Kan zowel door particulier als bedrijf gekocht worden. Steeds
0 € inschrijvingstaks, jaarlijkse verkeersbelasting +/- 150€ .
Meer info ? Bel ons vrijblijvend op 0470/55.37.41 !
Gezien onze snel wisselende stock neemt u best steeds even contact op alvorens te komen kijken.
We verkopen alleen waar we zelf in geloven. Enkel na grondige expertise gaan wij over tot aankoop. Alle wagens worden zorgvuldig nagekeken en
getest over een afstand van minstens 25 kilometer. Pas dan verdient de wagen ons kwaliteitslabel: Voor u getest, en goedgekeurd !
On parle aussi le français. Si vous voulez plus de renseignement concernant cette voiture, n' hésitez pas de me contacter: 0470/ 55.37.41 .
We also speak english. If you want more information about this car, please contact me: 0470/55.37.41

Prijs

€ 16 500,00
Doornzeelsestraat 93a1 - 9940 Evergem
tel 0470 55 37 41 - https://bedrijfswagenloods.be - info@bedrijfswagenloods.be

